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A pesca em Itália 

1. INTRODUÇÃO 

O sector da pesca emprega em Itália cerca de 47 000 trabalhadores. Em 2005, a produção 
ascendeu a 516 465 toneladas, 55% das quais derivadas da pesca marítima (52% no 
Mediterrâneo) e 45% da aquicultura. A importância da pesca em águas interiores é muito 
reduzida. Nos últimos oito anos, assistiu-se a uma redução significativa da frota de pesca em 
Itália. No mesmo período, o défice da balança comercial dos produtos de pesca aumentou, 
decorrente de uma menor produção interna e de um acentuado aumento das importações. 
 

 

Distribuição regional do valor das capturas, número de portos e frota de pesca

 
Detecta-se uma grande concentração da actividade da pesca na Sicília e na Púglia, concentração 
que tem reflexos tanto a nível da distribuição da frota como a nível do emprego. 
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A frota está, na sua maior parte, baseada na Sicília; em segundo lugar, bastante abaixo, segue-se 
a Púglia. Outra parte da frota encontra-se baseada nas regiões do norte do Adriático, onde existe 
uma maior potência média por navio, necessária para operar com dragas hidráulicas. 
 
No que diz respeito ao comprimento de fora a fora das embarcações, muito embora a Sicília 
assuma um papel predominante em todos os segmentos da frota, a posição da Púglia é 
consideravalmente superior nos navios com um comprimento de fora a fora superior a 12 metros 
(17% do número de navios neste segmento da frota). O mesmo ocorre em Marche (10%) e em 
Veneto (9%). Algumas regiões detêm uma posição mais favorecida no segmento da frota com 
comprimentos inferiores a 12 metros. É o caso de Campânia e da Sardenha. 
 
O principal porto de pesca no que respeita o volume desembarcado é Mazara del Vallo 
(Sudoeste da Sicília), seguido por Ravena (Adriático Norte), Ancona (Adriático central), Bari 
(Adriático Sul), Palermo (Sudoeste do Tirreno) e Chioggia (Adriático Norte). Os inúmeros 
portos na Ligúria não devem induzir em erro, dado tratar-se, na sua maior parte, de pequenos 
cais utilizados pelos navios de pesca artesanal. 
 

2. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO 

A República Italiana está dividida administrativamente em 16 regiões, estando 5 delas sujeitas a 
um regime especial de autonomia (Friul-Venécia Juliana, Sardenha, Sicília, Trentino-Alto Adige 
e Valle d'Aosta), e estando as restantes 11 (Abruzzo, Basilicata, Calábria, Campânia, Emília-
Romanha, Lazio, Ligúria, Lombardia, Marcas, Molise, Piemonte, Púglia, Toscânia, Úmbria e 
Veneto) sujeitas ao regime administrativo geral. 
 
A República Italiana tem uma superfície de 301 270 km², distribuídos entre 251 472 km², na 
Península Itálica, 25 708 km², na Sicília, e 24 090 km² na Sardenha. 
 

Legenda: 
Mediterráneo y Mar Negro - Mar Mediterrâneo e 
Mar Negro  
Línea 12 millas - Linha das 12 milhas  
Plataforma continental - Plataforma continental 
 
As águas territoriais italianas têm o seu 
limite nas 12 milhas marítimas, com uma 
superfície de 7210 km². A costa estende-se 
por 7456 quilómetros e a superfície da 
plataforma continental, até uma 
profundidade de 200 metros, é de 201 310 
km². A distribuição da plataforma 

continental é muito desigual. Muito ampla no Mar Adriático e na parte meridional da Sicília, 
torna-se muito reduzida no centro do Mar Tirreno. As regiões mais amplas da plataforma 
continental são também as mais produtivas. 

Linha das 12 milhas  
Plataforma continental 

Mar Mediterrâneo e Mar Negro 

 
Em 1951, a Tunísia reclamou uma zona exclusiva de pesca delimitada pela isóbata de 50 metros. 
A utilização deste critério para delimitar uma zona marítima nas relações de pesca internacionais 
é única. Em virtude da pouca profundidade das águas nesta região, o limite da zona exclusiva da 
Tunísia está fixado a 75 milhas marítimas da costa tunisina e a apenas 15 milhas marítimas da 
ilha italiana de Lampedusa. A 20 de Agosto de 1971, a Tunísia e a Itália alcançaram um acordo 
bilateral sobre a divisão da plataforma continental. A zona exclusiva da Tunísia inclui um banco 
de pesca muito rico ("Il Mammellone"), tradicionalmente explorado pelos pescadores italianos e 
que a Itália considera zona de alto mar. 
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Por seu turno, Malta logrou uma prorrogação das disposições comunitárias, o que lhe permite 
manter uma zona de conservação da pesca de 25 milhas marítimas. Nesta zona, o Tratado de 
Adesão de Malta limita a pesca costeira aos navios com um comprimento total inferior a 12 
metros, à excepção de um número limitado de navios de maiores dimensões que se dedicam a 
pescarias específicas. Esta medida foi transposta para o Regulamento (CE) n.° 1626/94 do 
Conselho de 27 de Junho de 1994, que estabelece determinadas medidas técnicas de 
conservação dos recursos haliêuticos no mar Mediterrâneo. 
 
A 28 de Novembro de 1986, a Itália e a França concluíram um Tratado sobre a delimitação das 
águas territoriais no Estreito de Bonifácio, entre a Córsega e a Sardenha. Todavia, as 
negociações entre a França e a Itália com vista a completar a delimitação das plataformas 
continentais terão ainda de ultrapassar alguns problemas geográficos decorrentes da presença de 
ilhas e da configuração côncava e convexa das linhas costeiras. 
 
A Itália tem aproximadamente 20 000 km² de lagos, albufeiras e rios. A pesca em águas 
interiores é praticada em cerca de 570 lagos e albufeiras artificiais.  
 

3. EMPREGO 

 
Estima-se que a 
pesca e a 

aquicultura 
empreguem cerca 
de 47 000 
pessoas: a pesca, 
emprega 69%; a 
aquicultura, 12%; 
a indústria de 

transformação, 
14%; e as 

actividades 
conexas, 5%. 
Nesta sequência, 
o emprego revela 
uma distribuição 
regional paralela 
à das capturas. 
 
Desta forma, o 
emprego está 

maioritariamente concentrado na Sicília (22%) e na Púglia (14%). Outras regiões, como Veneto, 
Sardenha, Calábria, Emília-Romanha, Campânia ou Marcas, apresentam valores que variam 
entre 6% e 8%. As restantes regiões contribuem com menos de 3%, à excepção dos Abruzos 
(4%). 

Emprego no sector da pesca e da aquicultura. 2005

Capturas
69%

Indústria de
transformação

14% 

Aquicultura 
12% 

Actividades 
conexas 

5% 

 
Todavia, quando se consideram separadamente as actividades, o emprego na aquicultura está 
maioritariamente concentrado em Emília-Romanha (25%), na Púglia (18%), em Veneto (16%) e 
na Sardenha (16%). 
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No que diz respeito à indústria de transformação, as regiões que mais contribuem para o 
emprego são a Sicília (21%) e Veneto (12%). Curiosamente, observa-se que 15% do emprego 
ligado à indústria transformadora se concentra em regiões do interior. 
 
Desde 1999, assistiu-se a uma acentuada redução do emprego, fundamentalmente em relação 
aos trabalhadores a bordo. Trata-se de uma redução que afectou todas as pescarias, embora 
tenha incidido em maior medida na pesca de arrasto costeiro e na pesca artesanal. Vários 
factores contribuíram para esta redução do emprego:  

• a diminuição da produtividade; 
• o aumento dos custos; 
• os incentivos à retirada permanente de navios; 
• a reconversão para outras actividades, ligadas ao sector da pesca ou não; 
• a proibição de certas técnicas de pesca (como a utilização da arte de pesca "spadare").  

 
Uma vez que alguns destes factores estão na origem da redução dos salários, a situação 
económica dos trabalhadores a bordo deteriorou-se. 
 

4. PRODUÇÃO 

No que diz 
respeito ao 
volume, a 

produção 
italiana deve-se, 
na sua maior 
parte, à 
contribuição da 
pesca no 

Mediterrâneo 
(52%) e à 

aquicultura 
(45%). As 
capturas no mar 
Adriático e no 
canal da Sicília 
constituem a 
maior parte da 
totalidade das 
capturas. A 

pesca em águas oceânicas é maioritariamente levada a cabo nas costas da África Ocidental, em 
águas de Cabo Verde e no Oceano Índico. No Oceano Índico captura-se o atum, enquanto nas 
outras duas zonas, as espécies capturadas são os cefalópodes e outros peixes.  

Distribuição do volume da produção italiana de pesca. 2005

Pesca 
Mediterrâneo; 52%

Pesca Oceânica; 
3% 

Aquicultura Peixes; 
13%

Aquicultura 
Moluscos; 32%

 
Todavia, no que diz respeito ao valor da produção, a pesca no Mediterrâneo vê a sua 
importância aumentar até atingir 71% do total. A participação do valor dos moluscos 
provenientes da aquicultura apenas atinge 13% do total (comparativamente com 32% do 
volume). 
 
A contribuição da pesca oceânica é progressivamente menor, quer quanto ao volume capturado 
quer quanto à produção. 
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4.1. Capturas 

A composição das capturas é extremamente heterogénea, reflectindo a multiespecificidade 
dominante na maior parte dos sistemas de pesca. Apenas a pesca de algumas espécies 
(sardinhas, gambas, espadarte, atum, bivalves) visam a captura de uma única espécie-alvo. 
 
As quatro principais espécies capturadas são: anchova, pescada, pé-de-burrinho e sardinha. 
Representam, respectivamente, 26%, 6%, 6% e 5% do total das capturas. O maior volume das 
capturas corresponde, por conseguinte, a pequenos pelágicos, como a anchova (Engraulis 
encrasicolus) e a sardinha (Sardina pilchardus). As espécies demersais capturadas são o 
salmonete da vasa (Mullus barbatus) e a pescada (Merluccius Merluccius). Os cefalópodes, 
principalmente o choco vulgar (Sepia officinalis), o polvo (Octopus vulgaris) e o polvo do alto 
(Eledone cirrhosa), representam uma parte significativa dos desembarques. A maior parte das 
capturas de crustáceos é composta pela gamba branca (Parapenaeus longirostris) e pela zagaia-
castanheta (Squilla mantis). Entre os grandes pelágicos, as principais espécies desembarcadas 
são o atum rabilho (Thunnus thynnus), o atum voador (Thunnus alalunga) e o espadarte (Xiphias 
gladius). As dragas hidráulicas capturam bivalves, e operam principalmente no Adriático 
setentrional. 
 
As espécies-alvo variam de acordo com o segmento da frota. As espécies comerciais mais 
importantes para os arrastões de fundo são a pescada (M. Merlucius), o salmonete da vasa 
(Mullus spp.), o lagostim (Nephrops norvegicus), a gamba branca (P. longirostris), a zagaia-
castanheta (Squilla mantis), o polvo (O. vulgaris), o polvo do alto (E. cirrhosa), a lula vulgar e a 
pota voadora (Loligo vulgaris e Illex coindetii). A pesca do camarão-vermelho e do camarão-
púrpura (Aristeus antennatus e Aristaeomorpha foliacea) tem um peso particular no mar 
Tirreno, nos Estreitos da Sicília e no mar Jónico. 
 
As embarcações de pesca artesanal capturam um vasto número de espécies, tanto demersais 
como pelágicas, como o choco vulgar, o polvo vulgar, o rascasso (Scorpaena spp.), a lagosta 
(Palinurus elephas), a pescada, o linguado (Solea vulgaris), esparídeos e serranídeos, o 
espadarte, túnideos, etc. 
 
Os barcos de cerco ou cercadores e os arrastões pelágicos centram a sua actividade nos 
pequenos pelágicos, como a sardinha e a anchova. As capturas de túnideos são compostas, na 
sua maioria, por atum rabilho e, em menor medida, pelo atum voador. 
 
Entre os bivalves, as espécies capturadas pelas dragas hidráulicas são Tapes spp., Chamelea 
galina e Callista chione. 
 
A pesca de arrasto demersal representa aproximadamente 40% dos desembarques totais, 
seguindo-se a pesca artesanal (30%) e os navios polivalentes (15%). Os desembarques da pesca 
artesanal representam um valor médio superior ao dos arrastões de fundo, dos navios 
polivalentes e dos atuneiros. O valor médio das capturas de cerco e de pelágicos mal atingem 
um terço do valor das capturas de arrasto demersal. 
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Capturas em Itália
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Fuente: 
Eurostat 
Elaboración 

 
De uma forma geral, todas as capturas sofreram uma redução no decurso dos últimos anos.  
 
O volume de capturas de "Outros" revela claramente a multiespecificidade da pesca no 
Mediterrâneo, muito embora, desde meados da década de 1990, esta se tenha reduzido de uma 
forma significativa devido a uma diminuição da diversidade das capturas. 
 
A evolução dos pequenos pelágicos ("anchovas, sardinhas e carapaus"), revela, em primeiro 
lugar, a crise acentuada e paulatina detectada nas capturas de sardinha, que teve início na 
primeira metade da década de 1980. É, posteriormente, um reflexo da redução das capturas de 
anchova a partir de 1987 e posterior recuperação. Desde 1998, os moluscos bivalves 
beneficiaram da implementação de um sistema de autogestão da pesca, revelando uma 
recuperação das capturas, mas outras circunstâncias, nomeadamente climáticas, conduziram a 
uma redução das capturas. 
 
A diminuição dos recursos obrigou a uma redução da actividade com maiores proporções do que 
a redução da capacidade da frota a que também conduziu. Perante esta situação e perante o 
aumento dos custos, assiste-se a uma mudança na perspectiva empresarial, prevalecendo os 
resultados económicos a longo prazo sobre as capturas na actividade diária. É um processo que 
se manifesta de uma forma generalizada, à excepção dos segmentos que se dedicam à pesca do 
atum rabilho e nos segmentos que utilizam dragas hidráulicas para a pesca de bivalves. 
 
As capturas de anchovas, sardinhas e carapaus são principalmente desembarcadas em Emília-
Romanha, Púglia e Veneto, as de atum são desembarcadas na Púglia e as de "outras espécies", 
na Sicília e na Púglia. Os desembarques de cefalópodes são levados a cabo principalmente na 
Sicília, na Púglia e na Campânia, os de outros moluscos em Emília-Romanha, Sardenha e 
Ligúria, e os de crustáceos, na Púglia, Sicília e Emília-Romanha. 
 
60% do volume da produção italiana e 63% do seu valor são desembarcados em cinco regiões 
(Sicília, Púglia, Marcas, Veneto e Emília-Romanha). Só a Sicília e a Púglia são responsáveis por 
40% das capturas. As regiões do litoral adriático representam 37% do volume das capturas e 
respondem por 30% do seu valor. Em geral, a produtividade física e económica no sul e no 
litoral adriático são superiores à produtividade da costa do Mar Tirreno. Todavia, um maior 
nível de produtividade é geralmente acompanhado de um menor nível de preços. 
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O norte do Adriático (a norte do Rimini) é uma importante zona de reprodução. A desova ocorre 
entre Novembre e Março. Na Primavera, os juvenis concentram-se nas zonas costeiras e nas 
lagoas do norte do Adriático, onde crescem até ao final do Verão. A partir de então, as espécies 
migram para o sul, para distâncias entre 5 e 6 milhas marítimas da costa. As capturas de 
pequenos pelágicos no Adriático são, em boa parte, ditadas pelas preferências do mercado. As 
anchovas são mais apreciadas em Itália, enquanto as sardinhas têm maior procura nos países de 
leste do Adriático. 
 
Até ao final da década de 1980, quando a atribuição de licenças de pesca foi congelada, o 
esforço de pesca tinha conhecido um considerável aumento. Como consequência desse facto, no 
Estreito da Sicília, as capturas por hora de arrasto conheceram uma redução entre 30% e 50% 
entre o início da década de 70 e o final dos anos 90 (Levi et al., 2001). Outra consequência da 
sobreexploração foi a alteração das devoluções durante a década de 1990. Em meados da década 
de 1980, as devoluções representavam entre 60% e 70% das capturas da frota de Mazara del 
Vallo; em meados da década de 90, tinham sido reduzidas para 50%, atingindo os 20% em 
2000. Certas espécies, como o olho-verde (Chlorophtalmus agassizi), o biqueirão branco 
(Argentina sphyraena) ou o camarão (Plesionika spp.), que eram tradicionalmente devolvidos 
pela frota de arrasto de Mazara del Vallo, são actualmente desembarcadas e comercializadas. 
 
Os recursos no sudeste da Sicília beneficiam actualmente da existência da extensa zona 
exclusiva de Malta, na qual o arrasto está limitado e tem como espécie-alvo principal o 
camarão-vermelho. Na zona sudoeste da Sicília observa-se uma redução do esforço de pesca na 
última década, decorrente do ajustamento estrutural e da deslocalização dos arrastões de Mazara 
para bancos de pesca mais longínquos. 
 
O território italiano conta com cerca de 20 000 km² de lagos, albufeiras e rios, e a pesca em 
águas interiores é praticada em aproximadamente 570 lagos e albufeiras artificiais. As capturas 
dividem-se da seguinte forma: 20% de ciprinídeos, 10% de salmonídeos, 5% de lúcios e percas 
europeias e 3% de enguias. Encontram-se registados cerca de 400 pescadores profissionais 
autorizados, associados em 37 cooperativas. A maior parte das capturas feitas em águas 
interiores são realizadas na Lombardia e na Umbria. Estas duas regiões perfizeram o total de 
68% das capturas efectuadas em águas interiores em 2004. As capturas conhecem um aumento a 
norte, ao mesmo tempo que são reduzidas no centro e no sul. A gestão da pesca de água doce é 
feita tanto a nível nacional como em diferentes âmbitos locais. 
 
A legislação nacional define tanto o quadro geral para a pesca como a qualidade das águas 
interiores. É a nível das regiões (Regione) que se estabelecem os períodos e as normas gerais da 
pesca (tamanhos mínimos, artes autorizadas, etc.), podendo as administrações locais (Provincia) 
adoptar medidas mais restritivas. A gestão do repovoamento das espécies é levada a cabo 
também pelas províncias. 
 

4.2. Aquicultura 

A Lei 41/82, inscrita no âmbito do Plano Nacional para a Pesca e a Aquicultura, estabeleceu 
como prioridades para o desenvolvimento do sector da aquicultura a redução do impacto 
ambiental, a diversificação da produção, a implementação de novas estratégias de 
comercialização através de associações de produtores e a melhoria da qualidade. Esta Lei prevê 
ainda a obrigatoriedade de proceder a uma revisão das prioridades de três em três anos. 
 
A aquicultura desempenhou, ao longo da última década, um papel fundamental no sector da 
pesca em Itália. Paralelamente à produção destinada ao consumo, a Itália ocupa um papel 
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relevante a nível da produção de alevins (fundamentalmente de dourada e robalo), produção que 
se concentra maioritariamente na Púglia, Veneto e Toscânia. 
 
Por outro lado, a Itália é um grande importador de produtos da aquicultura, muito embora 
também exporte quantidades significativas. A maior parte das explorações dedicam-se à 
produção de espécies de água salgada e marinhas; as restantes produzem espécies de água doce, 
principalmente trutas. 
 
Após um acentuado aumento, que teve início a meados da década de 1980 e se estendeu até final 
dos anos 90, a produção da aquicultura está estabilizada. Registou-se um aumento da 
concorrência, e os preços e as margens conheceram uma redução considerável, o que exigiu uma 
maior produtividade e a introdução de novas tecnologias. Além disso, não é previsível que se 
registem outros aumentos na procura, em particular em relação às espécies inovadoras. Por outro 
lado, ao sector são impostos custos adicionais que estão associados à implementação da 
legislação ambiental, que obriga à redução do impacto dos centros de produção sobre o meio. 
 
A produção da aquicultura está, maioritariamente, representada pelo mexilhão e pela amêijoa, 
espécies que representam 71% da produção da aquicultura italiana. A produção destas espécies é 
levada a cabo através de dois sistemas de exploração diferenciados. Existe uma produção 
extensiva praticada em lagoas costeiras (vallicolture), mas foram igualmente desenvolvidos 
sistemas intensivos. A vallicolture é uma prática específica de Itália, que contribui para a 
protecção das zonas húmidas no mar Adriático. A modernização tecnológica permitiu a 
evolução da vallicolture em direcção a um sistema integrado semi-intensivo. O impacto da 
proliferação de aves ictiófagas na produção extensiva de espécies haliêuticas e a concorrência no 
mercado levaram a que a intensificação da piscicultura tradicional ficasse limitada às lagoas 
costeiras italianas. De igual modo, reduziu a capacidade de fazer uma gestão simultânea da 
produção e do ambiente. 
 

Itália. Produção da AQUICULTURA
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A seca de 2003 afectou de igual modo de forma muito negativa a produção tradicional em 
vallicolture. Paralelamente, a produção intensiva, baseada tradicionalmente na terra, está 
limitada pela necessidade de reduzir o impacto ambiental, e a falta de terrenos decorrente da 
utilização intensiva de zonas costeiras é reduzida a favor de sistemas flutuantes. 
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A produção de mexilhão acompanhou esta mesma tendência. A produção tradicional de 
mexilhão é feita sobre estacas situadas em zonas de sapal protegidas; a produção em tabuleiros 
em mar aberto tem um peso muito menor. Desde meados da década de 1980 e até meados da 
década seguinte, a produção de amêijoa-japonesa (Tapes philippinarum) conheceu um rápido 
crescimento, o que ficou a dever-se a uma racionalização das técnicas e ao repovoamento de 
certas zonas costeiras, principalmente no delta do Pó. 
 
A produção da piscicultura é, na sua maioria, composta por espécies de água doce (truta, siluros 
e esturjão) e espécies de água salgada, como o robalo, a dourada, o salmonete da vasa e a 
enguia. O mercado da truta está sujeito a poucas flutuações, tanto no que diz respeito aos preços 
como em relação ao volume da produção. 
 
A produção da piscicultura duplicou nos últimos vinte anos, aumento que se deve ao 
desenvolvimento de práticas intensivas na criação de espécies de água salgada, em particular a 
dourada (Sparus aurata) e o robalo (Dicentrarchus labrax). Estas duas espécies constituem 96% 
da produção de espécies de água salgada. Entre 1997 e 2001, a produção de robalo conheceu um 
crescimento de 17,3% e a da dourada, de 30%. A produção pôde registar um aumento desta 
natureza devido à disponibilidade de alevins a preços acessíveis. Para dar resposta à procura 
crescente para explorações intensivas e semi-intensivas, a produção de alevins multiplicou-se 
por 27 nos últimos quinze anos, atingindo 96 milhões de unidades em 2003. A produção de 
dourada e de robalo viu-se afectada pela crise de preços em 2001 e 2002, tendo no entanto 
recuperado posteriormente. Na sequência desta crise, a produção italiana seguiu uma estratégia 
de diferenciação, dedicando-se a produtos mais elaborados. 
 
De uma forma geral, a produção de dourada e de robalo está nas mãos de pequenos produtores, e 
conta com cerca de 130 centros de exploração. Aproximadamente 60% destes são constituídos 
por instalações terrestres e os restantes por gaiolas marinhas. Todavia, o desenvolvimento das 
instalações terrestres encontra-se limitado pela necessidade de reduzir o seu impacto ambiental e 
pela escassa disponibilidade de solo, devido à concorrência feita por outras actividades nas 
zonas costeiras. Esta razão levou a que a produção em gaiolas conheça um desenvolvimento 
mais rápido. 
 
Foram introduzidas, nos últimos anos, algumas espécies como o Diplodus sargus (sargo 
legítimo), o Puntazzo puntazzo (sargo bicudo), o Pagellus erithrynus (bica), o Umbrina cirrosa 
(calafate de riscas) e o Dentex dentex (dentão). 
 
Para dar resposta à procura do mercado japonês, explorou-se a engorda de atum rabilho em 
Itália, à semelhança do que ocorreu noutros países ribeirinhos do Mediterrâneo. Todavia, esta 
prática apresenta problemas biológicos e ecológicos, bem como a nível de gestão desta pesca. 
Implica, ainda, a existência de conflitos com outras actividades costeiras e problemas de 
concorrência com determinadas pescarias. 
 
No final de 2007, encontravam-se inscritos na lista positiva do ICCAT treze centros de engorda 
de atum rabilho com uma capacidade de 12 100 toneladas. 42% da capacidade de engorda estão 
concentrados na Sicília, 32% na Calábria e 26% na Campânia. Mas a nível local, a concentração 
máxima da capacidade de produção encontra-se em Cosenza (Calábria), que detém 26% da 
produção. A capacidade de produção das províncias de Nápoles, Salerno, Messina, Palermo e 
Trapani varia entre 11% e 13%. Tanto Vibo Valentia como Agrigento representam unicamente 
7% da capacidade de produção. 
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5. FROTA DE PESCA 

Nos finais de 2007, a frota 
italiana era formada por 
aproximadamente 14 000 
embarcações, detendo o segundo 
lugar da frota comunitária no que 
diz respeito ao número de navios, 
e o quarto no tocante à arqueação. 
À excepção dos 26 navios 
oceânicos, a frota italiana opera 
em águas costeiras do litoral do 
país. Cerca de dois terços da frota 
dedica-se à pesca artesanal. O 
navio médio da frota italiana de 
pesca tem 10 metros de 
comprimento total e uma potência 
média de 84 kW. A frota é 

caracterizada por uma multiespecificidade acentuada e por empregar diferentes artes na sua 
actividade.  

Participação da frota italiana na frota da União 
Europeia a 25 (%)
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Em 2006, a frota italiana representava 17% do total de embarcações da União Europeia a 25. A 
sua participação, porém, é muito diferente nos diversos segmentos de comprimento. A quota de 
navios de tamanho médio (entre 12 e 30 metros de comprimento) é bastante superior à 
participação da frota pesqueira italiana no conjunto da UE. É particularmente significativa a 
percentagem de navios de 12 a 18 metros de comprimento (38% da UE a 25). A pesca costeira 
artesanal reveste-se em Itália de um enorme significado: representa 16% dos navios 
comunitários entre 6 e 12 metros de comprimento. A frota italiana com comprimentos 
superiores a 30 metros é pouco significativa no conjunto da frota comunitária. 
 

De uma forma geral, a frota de 
pesca de Itália tem uma 
arqueação bruta muito inferior à 
da média comunitária, enquanto a 
potência média é similar ou 
ligeiramente inferior à da média 
em função do comprimento. 
Trata-se de características que 
estão presentes, de uma forma 
genérica, em todos os segmentos 
de comprimento. Desenha-se, de 
uma forma geral, uma tendência 
para o aumento da arqueação no 
processo de reestruturação da 
frota. Todavia, no brusco 
movimento observado no 

primeiro trimestre de 2007, a situação inverteu-se, com a entrada de navios de menor arqueação 
e potência superior. 

Parâmetros médios da frota italiana 
comparativamente à frota da UE a 25 (%) por 

segmentos de comprimento das embarcações
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De acordo com 
dados do 
Eurostat, é 
possível, no 
entanto, detectar 
duas situações 
que se demarcam 
substancialmente 

da média 
comunitária. Por 
um lado, a 
arqueação das 
embarcações com 

comprimento 
inferior a 6 
metros é muito 

maior do que a da média comunitária, embora a sua potência média seja bastante inferior. 

Participação da frota italiana na UE a 15 
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Elaboración propia 

 
Já no segmento dos navios com comprimentos superiores a 42 metros, a situação diverge 
substancialmente. Neste caso, tanto a arqueação como a potência são muito inferiores à média 
comunitária. Neste segmento de comprimento, a arqueação média atinge unicamente 31% da 
média comunitária, enquanto a potência média chega aos 52%.  
 

5.1. Ajustamento estrutural da frota de pesca italiana  

O gráfico anexo 
mostra a evolução 
da frota de pesca 
italiana. A redução 
é decorrente da 
implementação da 

regulamentação 
comunitária de 
ajustamento da 
capacidade da frota 
aos recursos 

haliêuticos 
disponíveis. As 
reduções mais 

drásticas 
registaram-se na 

sequência da reforma da Política Comum de Pescas de 2002, com a entrada em vigor de um 
novo sistema que visava limitar a capacidade de pesca da frota da UE. Este sistema veio 
substituir os Planos de Orientação Plurianuais, conferindo mais responsabilidade aos 
Estados-Membros na consecução de um equilíbrio maior entre as suas diferentes frotas e os 
recursos disponíveis. O ajustamento estrutural da frota foi levado a efeito através de:  

Evolução da frota de pesca italiana. 1995=100
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• Desmantelamento do navio e devolução da licença de pesca; 
• Exportação ou afectação da embarcação a actividades diferentes da pesca; 
• Transferência do navio para empresas mistas com participação de empresas de países 

terceiros. 
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A frota de pesca italiana evolui de forma diferente da do conjunto da União Europeia. O número 
de navios conheceu uma redução ligeiramente superior à do conjunto da frota da UE a 15. 
Todavia, entre 2001 e 2003, aumentaram-se a arqueação e, principalmente, a potência. 
Posteriormente, com a entrada em vigor do regime de entrada e saída, voltaram a sofrer uma 
redução. Consequentemente, manteve-se a participação da potência da frota italiana no conjunto 
da frota comunitária, mas a participação em relação ao número de embarcações e à arqueação 
foi reduzida. 

 
No gráfico anexo pode observar-
se a importância do período 
anterior à reforma de 2002. 
Observa-se, assim, que a potência 
média chegou a ultrapassar 
ligeiramente a da média 
comunitária. Já, no entanto, o 
valor relativamente baixo da 
arqueação não sofreu alterações, 
pelo que a potência por TRB 
excede consideravelmente a da 
média comunitária.  
 
O ajustamento da capacidade da 
frota revelou-se principalmente 

em relação à arqueação e não tanto no que diz respeito à potência das embarcações. Esta 
evolução reflecte que o ajustamento estrutural se fez com menor incidência em determinadas 
modalidades de pesca, como o arrasto ou as dragas. De igual modo, revela uma maior incidência 
do ajustamento nos navios de menores dimensões e nas modalidades de pesca de cerco. 

Comparação de parâmetros das frotas italiana e da UE 
a 15. UE 15=1
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No que respeita o número de embarcações, a redução da capacidade da frota afectou em maior 
medida a pesca costeira, os navios que utilizam artes passivas, e afectou menos o arrasto 
costeiro e os navios polivalentes. No que diz respeito à arqueação, já as maiores reduções 
registaram-se no arrasto costeiro e na frota polivalente. 
 
A redução da capacidade da frota afectou, de uma forma geral, os navios já com bastante tempo 
de vida, com elevados custos de manutenção e de reparação, com um nível de segurança a bordo 
reduzido e que utilizavam tecnologia obsoleta. O que a política de ajustamento estrutural fez foi 
agilizar um processo de exclusão da actividade da pesca dos navios mais obsoletos e menos 

competitivos, que 
se teria verificado 
mesmo na sua 
ausência. Teve, por 
outro lado, um 
forte impacto na 
redução do 
emprego, com 
efeitos sociais 
muito negativos, 
principalmente no 
sul, onde 
escasseiam ou não 
existem empregos 
alternativos. 

Frota italiana. Regime de Entrada/Saída
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Todavia, tudo indica que não se alcançou o ajustamento da capacidade da frota à situação dos 
recursos haliêuticos, registando-se uma redução das capturas por unidade de esforço de pesca. 
Com efeito, a reestruturação da frota de pesca italiana adquiriu um maior ritmo entre Outubro de 
2006 e Junho de 2007. A análise do registo do regime de entrada e saída coloca em evidência 
uma perda de 6% da arqueação e de 3% da potência. O ritmo desta redução aumentou devido à 
subida dos preços do combustível, tendo incidido em maior medida sobre as embarcações que 
utilizam artes de arrasto do que sobre as que utilizam artes fixas. Neste período registaram-se 
tanto entradas como saídas da frota de pesca italiana. Durante este período, as embarcações que 
entraram têm uma arqueação menor e uma potência maior do que as que saíram. 

 
Desde a 
entrada em 
vigor do 
regime de 
entrada e 

saída, 
detecta-se 

uma 
tendência 

para o 
aumento da 

arqueação, 
pelo que a 

capacidade 
se mantém 
ligeiramente 

acima do 
limite máximo. Esta situação é resultante do facto de a frota italiana ter uma arqueação 
excessivamente baixa comparativamente à média da frota comunitária. Todavia, a brusca 
redução da frota observada no primeiro semestre de 2007 foi acompanhada pela incorporação de 
navios com uma potência mais elevada e uma menor arqueação. Tudo leva a crer que esta 
inversão da tendência se vai manter. 

Frota italiana. % máxima em regime de entrada/saída
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5.2. Estrutura da frota de pesca italiana  

Distribuição da frota italiana de acordo com o tipo de arte. Arqueação e potência 
Tipos de artes Número de navios  Arqueação (TB) Potência do motor (kW) 
Artes fixas 56% 11% 22%
Artes de arrasto 44% 89% 78%
Fonte: Elaboração própria com base no Registo comunitário da frota de pesca 

 
Muito embora não exista uma grande diferença entre o número de navios que utilizam artes 
fixas e artes de arrasto, os navios que utilizam estas últimas representam 89% da arqueação total 
e 78% da potência total. Este facto deve-se à elevada existência de navios pequenos na frota 
italiana e ao facto de que este segmento da frota utiliza preferencialmente artes fixas. 68% da 
frota de pesca italiana é constituída por navios com um comprimento inferior a 12 metros, 
representando 10% da arqueação e 24% da potência. 
 
Outro indicador significativo é o facto de que, de acordo com o registo comunitário da frota de 
pesca, cerca de 1 700 navios (12% da frota de pesca italiana) declaram não utilizar motor. 
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Distribuição da frota italiana de acordo com o comprimento total. Arqueação e potência 
médios 

 % Navios 
comprimento >12 m 

% Navios 
comprimento <12 m 

% Navios 
comprimento <12 m. 

com motor 
N° navios  32% 68% 56%
Arqueação (TB) 90% 10% 9%
Potência (kW) 76% 24% 24%
Arqueação média (TB/navio) 14 41 2
Potência média (kW/navio) 84 201 30
Fonte: Elaboração própria com base no Registro comunitário da frota de pesca 

 
A frota de pesca de Itália está bastante envelhecida, sendo a idade média das embarcações de 28 
anos. A idade média dos navios com comprimento de fora a fora inferior a 12 metros é de 30 
anos, enquanto os navios com maior comprimento de fora a fora superior a 12 metros tem uma 
idade média de 23 anos. 
 
85% das embarcações são de madeira. 11% das embarcações com um comprimento superior a 
12 metros possuem casco metálico e 4% das embarcações com comprimento inferior a 12 
metros têm casco de plástico ou de fibra de vidro. 
 
O comprimento médio das embarcações com casco de madeira é de 10 metros, o das 
embarcações com casco metálico é de 23 metros, e as embarcações com casco de fibra de vidro 
têm um comprimento médio de 8 metros. A idade média dos navios com casco de madeira é de 
30 anos, enquanto a dos navios com casco metálico é de 16 anos, e a idade média dos navios 
com casco de fibra de vidro é de 20 anos. 

5.3. Distribuição regional da frota de pesca 

 

Distribuição regional da frota de pesca italiana  
 % sobre total da frota  
  Número navios Arqueação (TB) Potência (kW) TB/Navio kW/Navio 
Abruzzo 4% 5% 4% 18,1 84,3
Calábria 7% 3% 4% 7,1 53,6
Campânia 9% 7% 7% 11,2 68,4
Emília-Romanha 6% 5% 7% 12,7 101,0
Friul-Venécia Júlia 3% 1% 2% 4,7 62,9
Lazio 4% 4% 5% 13,5 96,5
Ligúria 4% 2% 3% 7,1 64,6
Marcas 7% 10% 9% 21,3 108,1
Molise 0% 1% 1% 35,9 159,8
Púglia 12% 14% 14% 15,6 93,2
Sardenha 10% 7% 9% 9,8 69,9
Sicília 24% 32% 25% 18,9 85,0
Toscânia 5% 3% 4% 9,9 73,3
Veneto 6% 6% 8% 15,4 106,9
TOTAL 100% 100% 100% 14,3 83,8

Fonte: Elaboração própria com base no Registo comunitário da frota de pesca 

A frota está baseada, na sua maior parte, na Sicília, seguindo-se, bastante afastada, a Púglia. 
Outra parte importante da frota está baseada nas regiões do norte do Adriático, onde se detecta 
uma potência média superior por navio, necessária para operar con dragas hidráulicas. 
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No que diz respeito ao comprimento total dos navios, a distribuição da frota por regiões diverge 
da descrita no quadro anterior. Embora a Sicília mantenha um papel predominante em todos os 
segmentos da frota, a posição da Púglia vê-se consideravelmente reforçada no caso dos navios 
com um comprimento de fora a fora superior a 12 metros (17% do número de navios neste 
segmento da frota). O mesmo ocorre nas Marcas (10%) e em Veneto (9%). 
 
No entanto, algumas regiões vêem a sua posição reforçada no segmento da frota com 
comprimento inferior a 12 metros. É o caso de Campânia e da Sardenha (11% do número de 
navios neste segmento da frota em cada uma destas regiões). 
 

6. ACTIVIDADE DA PESCA 

6.1. Artes de pesca 

O quadro anexo mostra as artes declaradas em cumprimento do Regulamento (CE) nº 26/2004 
relativo ao registo comunitário da frota de pesca. 
 

Principais Artes de pesca utilizadas pela frota italiana  
Arte 1: Arte Principal 
Arte 2: Arte secundária  

Código Arte Navios 
Arte 1 

Navios 
Arte 2 Total % Navios 

Arte 1 
% Navios 

Arte 2 
DRB Dragas para embarcação  713 68 781 5% 0%
Dragas 713 68 781 5% 0%
GND Redes de emalhar derivantes 187 281 468 1% 2%
GNS Redes de emalhar de fundo 2.527 5.894 8.421 18% 42%
Redes de emalhar e redes de enredo 2.714 6.175 8.889 19% 44%
LHP Pesca à linha e pesca à cana 

(manobradas à mão) 
20 336 356 0% 2%

LLS Palangres fundeados 5.083 2.352 7.435 36% 17%
LTL Corrico 8 72 80 0% 1%
Linhas e anzóis  5.111 2.760 7.871 37% 20%
TBB Redes de arrasto de vara 14 116 130 0% 1%
OTB Redes de arrasto pelo fundo com 

portas 
3.246 275 3.521 23% 2%

PTM Redes de arrasto pelágico em 
parelha 

5 230 235 0% 2%

Redes de arrasto 3.265 621 3.886 23% 4%
PS Redes de cerco com retenção  2.156 602 2.758 15% 4%
Redes de cerco  2.156 602 2.758 15% 4%
SB Redes envolventes-arrastantes 

de alar para a praia  
1 153 154 0% 1%

Redes de cercar  1 153 154 0% 1%
NK Arte desconhecida (1) 0 46 46 0% 0%
NO Sem arte (2) 0 3.535 3.535 0% 25%
R (CE) 26/2004 
(1) Opção inválida para os navios na frota ou declarados a partir de 1 de Janeiro de 2003. 
(2) Opção válida unicamente para as artes de pesca secundárias. 

Fonte: Elaboração própria com base no Registo comunitário da frota de pesca. 
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As principais artes mais utilizadas são os palangres fundeados (36% dos navios), as redes de 
arrasto pelo fundo com portas (23%), as redes de emalhar de fundo (18%) e as redes de cerco 
com retenção (15%). No entanto, as redes de emalhar de fundo predominam como arte 
secundária (42% dos navios), enquanto os palangres fundeados são unicamente utilizados como 
arte secundária por 17% das embarcações. 
 
A utilização das diferentes artes, principais e secundárias, depende, em parte, da dimensão dos 
navios. No quadro em anexo mostra-se a percentagem dos navios com comprimentos superiores 
e inferiores a 12 metros que utilizam os diferentes tipos de artes de pesca. 
 

Artes utilizadas pela frota italiana de acordo com a dimensão das embarcações  
    Arte Principal Arte Secundária 

Código Arte % Navios 
< 12m. 

% Navios 
> 12m. 

% Navios 
< 12m. 

% Navios 
> 12m. 

DRB Dragas para embarcação  1% 13% 1% 0%
Dragas 1% 13% 1% 0%

GND Redes de emalhar de deriva 2% 1% 2% 2%
GNS Redes de emalhar de fundo 26% 2% 53% 19%

Redes de emalhar e redes de enredo 27% 3% 55% 21%
LHP Pesca à linha e pesca à cana 

(manobradas à mão) 
0% 0% 3% 1%

LLS Palangres fundeados 50% 8% 16% 19%
LTL Corrico 0% 0% 1% 0%

Linhas e anzóis  50% 8% 20% 20%
TBB Redes de arrasto de vara 0% 0% 1% 1%
OTB Redes de arrasto pelo fundo com portas 4% 64% 1% 5%
PTM Redes de arrasto pelágico em parelha 0% 0% 0% 5%

Redes de arrasto 5% 64% 2% 11%
PS Redes de cerco com retenida 17% 12% 1% 12%

Redes de cerco  17% 12% 1% 12%
SB Redes envolventes-arrastantes de alar 

para a praia  
0% 0% 2% 0%

Redes de cercar 0% 0% 2% 0%
NK Arte desconhecida (1) 0% 0% 0% 0%
NO Sem arte (2) 0% 0% 20% 36%
R (CE) 26/2004 
(1) Opção inválida para os navios na frota ou declarados a partir del 1 de Janeiro de 2003. 
(2) Opção válida unicamente para as artes de pesca secundárias. 
Fonte: Elaboração própria com base no Registo comunitário da frota de pesca. 

 
As principais artes utilizadas diferem grandemente de acordo com o comprimento total do 
navio. A principal arte que é utilizada com maior frequência pelos navios com uma dimensão 
inferior a 12 metros de comprimento é a dos palangres fundeados (50% dos navios deste 
segmento), seguindo-se a das redes de emalhar de fundo (26%) e as redes de cerco com retenida 
(17%). Mas já no caso dos navios com um comprimento total superior a 12 metros, a principal 
arte predominante é constituída pelas redes de arrasto pelo fundo com portas (64% dos navios 
deste segmento da frota), seguindo-se as dragas (13%), as redes de cerco com retenida (12%) e 
os palangres fundeados (8%). 
 
São também visíveis diferenças quanto à utilização das artes secundárias entre os diferentes 
segmentos da frota. No caso dos navios com um comprimento inferior a 12 metros, as redes de 
emalhar de fundo são declaradas por 53% dos navios deste segmento da frota, e os palangres 
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fundeados, por 16%. No caso das embarcações com um comprimento superior a 12 metros, a 
diversidade é, no entanto, maior. A arte mais declarada é a dos palangres fundeados (19% dos 
navios com um comprimento superior a 12 metros), seguindo-se a das redes de emalhar de 
fundo (19%), as redes de cerco com retenida (12%), as redes de arrasto pelágico em parelha 
(5%) e as redes de arrasto pelo fundo com portas (5%). 
 
Os navios que utilizam como arte principal os palangres fundeados têm um comprimento total 
médio de 7,4 metros, uma arqueação média de 3,0 toneladas e uma potência média de 3,7 kW. 
São de maiores dimensões os navios que utilizam como arte principal as redes de arrasto pelo 
fundo com portas. Têm um comprimento médio de 17,5 metros, uma arqueação média de 43,8 
toneladas e uma potência média de 34,1 kW. O comprimento médio dos navios que utilizam 
como arte principal as redes de emalhar de fundo é de 6,7 metros, têm uma arqueação média de 
1,8 toneladas e uma potência média de 2,4 kW. A utilização das redes de cerco com retenida é 
característica dos navios com um comprimento de fora a fora médio de 10 metros, uma 
arqueação média de 12,5 toneladas e uma potência média de 11,4 kW. 
 
Os casos em que é declarado não ser utilizada qualquer arte secundária apontam em direcção a 
uma certa especialização unicamente em duas artes. É o caso de 13% dos navios de pesca, que 
utilizam redes de emalhar de fundo como arte única, e de 10% dos navios de pesca que declaram 
utilizar exclusivamente redes de arrasto pelo fundo com portas. Os navios especializados na 
utilização de redes de emalhar de fundo são de pequenas dimensões, têm um comprimento 
médio de 6,8 metros, uma arqueação média de 1,8 toneladas e uma potência média de 24,3 kW. 
Já de maior dimensão são os navios especializados no arrasto pelo fundo com portas: têm um 
comprimento médio de 20 metros, uma arqueação média de 59 toneladas e uma potência média 
de 236 kW. Quanto às artes secundárias, as mais utilizadas são as redes de emalhar de fundo 
(41% dos navios), seguindo-se os palangres fundeados (18%). 
 
72% das embarcações declaram utilizar várias artes de pesca. A utilização de palangres 
fundeados como arte principal e a utilização de redes de emalhar de fundo como arte secundária 
é a combinação mais generalizada. 35% dos navios de pesca italianos declaram utilizar esta 
combinação de artes de pesca. Regra geral, estes navios de pesca possuem um comprimento 
inferior a 12 metros.  
 
13% das embarcações declararam combinar a utilização de redes de cerco com retenida, como 
arte principal, com a utilização de palangres fundeados, como arte secundária, combinação que é 
mais frequente em embarcações de pequeno porte. Entre 2% e 4% dos navios de pesca declaram 
utilizar como arte principal as redes de arrasto pelo fundo com portas combinadas paralelamente 
com redes de cerco com retenida, com palangres fundeados, com redes de emalhar de fundo ou 
com redes de arrasto pelágico em parelha. Existem outros três tipos de combinações de artes de 
pesca que são empregues, cada um deles, por 2% das embarcações. Trata-se de: dragas com 
redes de arrasto pelo fundo com portas; redes de emalhar de fundo com linhas à mão, e redes de 
cerco com retenida com redes de emalhar de fundo. Por último, 1% das embarcações declaram 
combinar dragas com redes de emalhar de fundo, palangres fundeados com redes de emalhar 
derivantes, redes de emalhar com redes envolventes-arrastantes de alar para a praia e redes de 
emalhar derivantes com redes de emalhar de fundo. 
 

6.2. Modalidades de pesca 

O estabelecimento de uma classificação dos navios de pesca por modalidades de pesca é uma 
tarefa muito complexa, em virtude da multiplicidade de artes de pesca que é utilizada pela 
grande parte da frota italiana. É pertinente salientar a escassa definição do segmento da pesca 
artesanal, que configura a maior parte da frota pesqueira italiana. A este propósito, enquanto a 

PE 397.238 17



A pesca em Itália 

FAO estima que este segmento representa 75% da frota, o IREPA considera que se limita a 
65%. É verdade que a divisão entre a pesca industrial e a artesanal nem sempre se encontra bem 
definida. Se se considerar como pesca artesanal aquela pesca que é realizada por navios com um 
comprimento inferior a 12 metros, o segmento da pesca artesanal representaria 68% da frota de 
pesca. No entanto, para efeitos de normalização regional, o Conselho Geral das Pescas do 
Mediterrâneo deliberou, na sua 21ª sessão, fixar o limite do comprimento de fora a fora mínimo 
em 15 metros para a aplicação do acordo para promover o cumprimento das medidas 
internacionais de conservação e ordenação pelos navios de pesca que operam em alto mar. Nos 
termos do citado acordo, os navios italianos com mais de 15 metros de comprimento total 
deveriam considerar-se navios industriais. Actualmente, 78% da frota de pesca italiana tem um 
comprimento inferior a 15 metros, e, de acordo com o critério utilizado pelo Conselho Geral das 
Pescas do Mediterrâneo, deveria ser considerada artesanal. Passa-se de seguida a apresentar uma 
distribuição proposta pelo IREPA. 
 
Arrastões: O arrasto é uma das modalidades que garantem rendimentos técnicos e económicos 
mais elevados. De acordo com o IREPA, a frota de arrastões é composta por 2507 navios, isto é, 
16% da frota. Todavia, 25% dos navios declararam utilizar o arrasto como arte principal. É 
provável que o IREPA tenha classificado uma parte dos arrastões como frota polivalente. No 
entanto, com base no registo comunitário, apenas 9% dos arrastões declaram não utilizar 
qualquer outra arte secundária. 
 
A dimensão destes navios é muito variável e as suas capturas abarcam uma vasta variedade de 
espécies, mas, regra geral, a sua arqueação é consideravelmente superior à da média da frota de 
pesca italiana. Representam 28% das capturas totais e 38% do valor total de desembarques. 
Trata-se de um segmento da frota que tende a aumentar, muito embora as suas capturas estejam 
a diminuir, quer quanto ao volume quer quanto ao valor. Os navios de pesca têm uma idade 
média de 25 anos e empregam uma tripulação composta por uma média de 3,8 pescadores. 
 
A maior concentração de arrastões encontra-se na Sicília, e, em menor medida, na Púglia. Estas 
duas regiões são também a base de cerca de metade da frota italiana de arrastões. Na Sicília, a 
actividade dos arrastões de Mazara del Vallo é particularmente importante, sendo estes navios 
responsáveis por 57% do total das capturas italianas que utilizam o arrasto, sendo a espécie-alvo 
principal a gamba branca. O arrasto desenvolveu-se no litoral adriático, mas está confrontado 
com as restrições espaciais deste mar. 
 
As principais espécies capturadas com arrasto são a pescada, a gamba branca e o salmonete da 
vasa. Estas três espécies representam aproximadamente 30% das capturas realizadas por esta 
modalidade de pesca. Existem, porém, diferenças a nível regional, assumindo uma maior 
relevância os crustáceos no Adriático e os peixes no Tirreno. 
 
Frota pelágica: A frota pelágica é formada por 340 navios, representando 2% da frota e 8% das 
TRB totais, e empregam diversas artes. Este segmento desembarca um volume considerável de 
pequenos pelágicos (80%), principalmente anchovas e sardinhas, e é responsável por 27% dos 
desembarques totais. É composta por navios cercadores que se concentram na Sicília e no Mar 
Tirreno e pelos arrastões pelágicos que operam exclusivamente na costa adriática.  
 
A frota italiana de arrastões representa 1% da frota e 4% das TRB totais. É um dos segmentos 
mais eficientes no que diz respeito a capturas por unidade de esforço. Em termos médios, 
contam com uma tripulação composta por 6 trabalhadores com uma média de idades de 21 anos. 
 
Esta frota captura pequenas espécies pelágicas (80%), principalmente anchovas e sardinhas, 
sendo responsável por 16% dos desembarques totais. A anchova representa 57% das capturas 
deste segmento; a sardinha, 26%; e a cavala, 10%. A comercialização directa está sujeita a 
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acentuadas diferenças de preço entre as diferentes regiões, de acordo com o gosto e a 
preferência dos consumidores locais. Existe unicamente uma procura estável no Tirreno e na 
Sicília, embora sujeita a grandes oscilações nos preços. Daí que a maior parte das capturas se 
destine à exportação (principalmente para Espanha e França) e à transformação. 
 
A frota de cerco também representa 1% da frota e 4% das TRB totais e emprega 3,4% dos 
pescadores italianos. Trata-se de uma modalidade que é utilizada por navios de dimensões muito 
diversas. Os de menores dimensões operam próximo da costa e estão menos dependentes da 
sazonalidade dos pequenos pelágicos (anchovas e sardinhas). Este segmento desembarca uma 
grande quantidade de pequenos pelágicos. Operam, regra geral, de noite, durante 12 horas. 
 
Dragas: À excepção de alguns navios que operam na Campânia e em Lazio, este segmento 
opera quase exclusivamente no centro e no norte da costa adriática e é composto por 711 
embarcações, representando 4% da totalidade de embarcações e 4% das TRB totais. Todavia, o 
registo comunitário revela um número ligeiramente superior (770 navios e 5% da arqueação). 
Trata-se de uma arte de pesca muito especializada, dedicando-se principalmente à captura de 
pés-de-burrinho (Chamelea gallina). A idade média destas embarcações é de 18 anos - um dos 
segmentos que registam uma idade média mais baixa - e contam com uma tripulação média de 
dois pescadores. Os desembarques por navio são fixados por consórcios locais (sistema de 
autogestão), que estabelecem quotas e dias no mar tendo em conta o estado dos recursos 
haliêuticos e do mercado. 
 
Pesca artesanal: a pesca artesanal é o segmento italiano da frota de pesca - representa 65% do 
total da frota - que conta com um maior número de embarcações. Este segmento é composto por 
navios com um comprimento de fora a fora inferior a 12 metros, utilizam artes passivas, e, 
principalmente, redes fixas. 
 
A actividade levada a cabo por este segmento é muito flexível no que diz respeito à época do 
ano, à situação dos recursos e às condições climáticas. A flexibilidade é um ponto forte deste 
segmento, revelando simultaneamente a sua sensibilidade às condições climáticas e a escassez 
dos recursos. Pratica uma pesca multiespecífica, distinguindo-se espécies como o borrelho, o 
choco vulgar, o polvo e o espadarte. 
 
A pesca artesanal é responsável por mais de 25% dos desembarques e 50% do emprego, com 
uma tripulação média de 2 pescadores. O rendimento médio é baixo, embora estas embarcações 
desempenhem um papel económico importante em determinadas zonas que dependem da 
actividade da pesca. 
 
Navios polivalentes: Os navios polivalentes são característicos da pesca no Mediterrâneo. 
Adaptam-se à procura do mercado em cada época do ano. Poderiam considerar-se, em princípio, 
navios polivalentes todos aqueles que declaram utilizar diversas artes. Utilizando este critério, 
76% da frota de pesca italiana deveria ser considerada polivalente. No entanto, o IREPA 
procedeu a uma reclassificação, comparando as autorizações para utilização de artes com os 
sistemas efectivamente utilizados. 
 
Nos termos da classificação do IREPA, este segmento é composto por 3631 navios que 
representam 23% da frota e 16% das TRB totais. Têm um comprimento de fora a fora que varia 
entre 4 e 33 metros, embora o comprimento de 70% destas embarcações seja inferior a 12 
metros. Este segmento é responsável por 16% do total dos desembarques. Estes navios, cuja 
idade média é de 21 anos, empregam uma tripulação média de 3 trabalhadores. 
 
Pesca do atum: existem 212 navios titulares de licença para a pesca do atum rabilho (Thunnus 
thynnus), divididos quase em partes iguais entre o palangre e o cerco. Este segmento representa 
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1% do número total de navios e 6% das TRB totais. A pesca do atum é uma actividade sazonal. 
Durante o resto do ano, os navios de menores dimensões utilizam outras artes: redes de arrasto 
ou redes fixas para pescar espécies demersais e crustáceos; os atuneiros de cerco de maiores 
dimensões ficam fundeados. 
 
As capturas de atum rabilho estão sujeitas a quotas individuais. A quota total para a pesca do 
atum rabilho para 2006 foi de 4880 toneladas. 80% da quota italiana dedica-se ao cerco e 10% 
ao palangre. Estes navios também capturam outros grandes pelágicos, como o atum voador e o 
espadarte, embora o atum rabilho seja a espécie-alvo. 
 
Os navios que utilizam palangres operam principalmente no Mar Tirreno. Os navios sicilianos 
são, regra geral, os de maiores dimensões. A actividade mantém-se ao longo de todo o ano, 
alternando a espécie-alvo entre o atum rabilho, o espadarte ou outros tipos de atum. 
Concretamente, mais de 30% das capturas realizadas por este segmento da frota são de 
espadarte, 15% de atum voador e 14% de atum rabilho. A pesca com palangre feita por navios 
com um comprimento superior a 24 metros está sujeita a um período de paragem entre 1 de 
Junho e 31 de Julho. 
 
O cerco é praticado no sul do Mar Tirreno e no Mar Jónico. Os 23 navios de cerco da 
Associazione dei produttori tonnieri di Salerno, com uma arqueação média de 193 toneladas, 
operam entre Abril e Setembro, permanecendo fundeados no resto do ano. A actividade 
desenvolvida pelos restantes navios do sul da Sicília é mais homogénea, na medida em que, 
durante o Inverno, se dedicam à captura da anchova e, na Primavera e no Verão, ao atum. 
 

6.3. Turismo de Pesca 

O turismo de pesca foi introduzido pelo artigo 27º da Lei 41/82, que estabelecia que em navios 
de pesca pode ser autorizado, com finalidades turísticas e recreativas, o embarque de pessoas 
que não sejam pescadores. É regulado pelo Decreto Ministerial de 13 de Abril de 1999. Embora 
a pesca artesanal fosse, inicialmente, o segmento com maior vocação para o turismo de pesca, a 
legislação prevê a possibilidade de ser exercido por outros segmentos, como o arrasto. Todavia, 
a adaptação destes navios ao embarque de turistas é tão onerosa que, na actualidade, a pequena 
pesca artesanal é o único segmento interessado no turismo de pesca. 
 
A rentabilidade do turismo de pesca é muito variável, de acordo com a zona, a época do ano e o 
tamanho da embarcação (podem embarcar um máximo de doze turistas). O AGCI estima que o 
turismo de pesca pode contribuir para o aumento dos rendimentos dos pescadores entre 10% e 
30%. 
 

7. GESTÃO DA PESCA 

As medidas estruturais e de mercado estabelecidas no contexto da política comum das pescas 
(PCP) foram adoptadas e implementadas no Mediterrâneo de forma análoga ao que ocorreu 
noutras zonas da Comunidade. Todavia, registou-se um atraso na implementação de algumas 
das medidas da política de controlo, e a política de conservação da PCP teve um 
desenvolvimento diferente de outras zonas. Por exemplo, o regime do TAC (total admissível de 
capturas) e as quotas, que constitui o principal instrumento de conservação da PCP, não foi 
aplicado na bacia mediterrânica. Apenas o atum rabilho ficou sujeito ao regime no 
Mediterrâneo, e apenas a partir de 1998. Alguns elementos da PCP, como seja o diário de pesca, 
foram introduzidos no Mediterrâneo posteriormente a terem sido introduzidos no Atlântico. 
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Esta situação foi justificada pela especificidade do Mediterrâneo. Na conclusão de um processo 
que se arrastou por cerca de três anos, e com a abstenção da França, o Conselho adoptou o 
Regulamento (CE) nº 1967/2006 relativo a medidas de gestão para a exploração sustentável dos 
recursos haliêuticos no mar Mediterrâneo. 
 
O Regulamento:  

• introduz novas medidas técnicas para melhorar a selectividade da malha actual de 40 
milímetros para redes de arrasto; 

• consolida a proibição do arrasto em zonas costeiras; 
• limita os tamanhos de certas artes de pesca que afectam o esforço de pesca; 
• introduz um procedimento para estabelecer períodos de cessação temporários ou 

permanentes em áreas com certos métodos de pesca, tanto em águas comunitárias como 
em águas internacionais; 

• prevê a adopção de planos de gestão que combinam a gestão do esforço com medidas 
técnicas; 

• permite aos Estados-Membros da UE regular, nas suas águas territoriais e sob certas 
condições, as actividades da pesca que não tenham dimensão comunitária significativa 
ou que não tenham consequências para o ambiente, incluindo certas pescarias locais 
autorizadas actualmente de acordo com o direito comunitário. 

 
Por outro lado, o Regulamento: 

• prevê a introdução da malha quadrada com uma malhagem do saco de 40 milímetros 
para as redes de arrasto demersal e, em certas circunstâncias e até 1 de Julho de 2008, a 
rede de malha em losango de 50 milímetros; 

• embora proíba de uma forma geral o arrasto praticado a menos de 1,5 milhas marítimas 
da costa, o artigo 12º permite a sua autorização em determinadas condições, entre 0,7 e 
1,5 milhas marítimas; 

• autoriza a utilização das redes de cerco com retenida até 31 de Dezembro de 2007, a uma 
distância da costa de menos de 300 metros ou na isóbata de 50 metros, sempre que essa 
profundidade seja atingida a menos de 30 metros. 

 

7.1. Enquadramento jurídico e institucional  

A Direzione Generale della Pesca e dell'Aquacoltura, dependente do Ministério da Agricultura, 
é a autoridade responsável pela supervisão e pelo respeito da política nacional e comunitária. 
Outros ministérios têm competências relacionadas com a supervisão e o controlo da pesca, como 
o Ministério da Defesa, através da guarda costeira, da marinha e dos carabinieri; o Ministério 
do Interior, através da polícia; o Ministério da Economia e Finanças, através da Guardia di 
Finanza; e o Ministério da Saúde, com responsabilidades a nível da saúde pública e dos serviços 
veterinários. 
 
Desenvolveu-se, a partir de 1997, um processo de descentralização administrativa tendente a 
consolidar a autonomia das autoridades locais. As regiões italianas têm também, desta forma, 
certas competências legislativas, em particular as que detêm um maior nível de autonomia, 
como as Regioni a statuto speciale (Sicília, Sardenha, e Friul-Venécia Júlia). O Ministério da 
Agricultura é responsável, como prerrogativa da administração central, pela gestão da frota e 
dos recursos haliêuticos nacionais e tem competências de direcção, coordenação e planificação. 
As autoridades locais têm competências em relação a determinados temas, que passam 
previamente pela Direcção-Geral da Pesca e da Aquicultura: a evolução e a protecção dos 
recursos, a aquicultura, a manutenção dos portos de pesca, a transformação, o comércio e a 
pesca em águas interiores. As funções administrativas são levadas a cabo a nível regional e local 
pela Capitanerie di Porto e pela Guardia Costiera. 
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As medidas de gestão em vigor visam assegurar a exploração viável dos recursos, a limitação do 
esforço de pesca, a protecção da biodiversidade, o desenvolvimento da aquicultura e a aplicação 
do código de conduta da FAO para uma pesca responsável. O plano nacional para 2003-2006 
tem como principais objectivos: 

• A racionalização do sector com vista a alcançar um equilíbrio entre o esforço de pesca e 
os recursos disponíveis. Trata-se de um objectivo que deveria ser alcançado através da 
redução da capacidade da frota e da aplicação de medidas técnicas, como sejam os 
períodos de cessação. Está prevista uma participação do sector na implementação das 
medidas de gestão. 

• A racionalização do sistema administrativo, por meio da descentralização de 
competências entre as administrações locais (regiões). 

• A melhoria do nível de auto-abastecimento, através de regulamentos que visam, em 
geral, uma utilização correcta das espécies costeiras e pelágicas, o desenvolvimento da 
aquicultura e a protecção e a valorização da produção nacional. 

• A manutenção dos níveis de emprego. 
 
A legislação de base está contida na Lei 963/1965, e nos Decretos do Presidente da República 
Italiana nº 1639/1968, relativa ao "Regulamento para a execução da Lei de 14 de Julho de 1965” 
e nº 963, relativo à "disciplina da pesca marinha". 
 
Estas disposições delegam a adopção da legislação subsidiária para certos sectores. Esta 
legislação secundária inclui outros regulamentos (Decreti legislativi) adoptados pelo executivo, 
e decisões ministeriais (Decreti ministeriali) adoptadas pelos ministérios da tutela. A aquicultura 
e a protecção do ambiente estão reguladas pela Lei nº 152, relativa à gestão e ao controlo da 
qualidade da água e pelas Leis nº 66 de 1993, a nº 110 de 1995 e a nº 47 de 1997, que regulam a 
utilização de medicamentos. 
 

7.2. Medidas de gestão  

A Itália, à semelhança de outros países membros da UE, introduziu a medida de redução das 
frotas com o objectivo de adequar o esforço da pesca ao volume dos recursos disponíveis. 
Algumas entidades estimam que a redução da capacidade da frota teve efeitos benéficos sobre o 
estado dos recursos, mas os sindicatos de pescadores e as cooperativas rejeitaram, em diversas 
ocasiões, qualquer redução adicional, por considerarem que esta não tem efeitos sobre os 
recursos. 
 
Pese embora a implementação de diferentes medidas de gestão a partir de 1988, vários recursos 
haliêuticos, como a pescada, o salmonete da vasa ou a gamba-branca encontram-se numa 
situação de sobre-exploração. Em 2006, o STECF1 classificou como satisfatória a análise das 
repercussões dos planos apresentados pelas autoridades da Sicília e da Sardenha, mas as análises 
apresentadas pelas autoridades da Península foram consideradas incompletas. O STEFC 
considerou que os três planos não continham objectivos mensuráveis e que as consequências 
positivas das medidas de gestão poderiam ver-se comprometidas por um conjunto de factores 
como o aumento da capacidade da frota, as melhorias tecnológicas ou a falta de adequação das 
medidas de gestão. 
 
O STECF fez uma recomendação no sentido de que os períodos de cessação fossem contínuos, 
com vista a serem efectivos, que deveriam ser aplicados a todos os métodos de pesca relevantes. 
Recomendou ainda que deveriam ser aplicados em zonas mais extensas, por forma a evitar a 

                                                 
1 SEC(2007)466 
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transferência do esforço de pesca para zonas adjacentes, e, em particular, para águas 
internacionais. 
 
Além disso, recomendou, com o fim de reforçar as medidas de gestão, que se levasse a efeito 
uma redução paulatina da capacidade efectiva da frota, que se procedesse ao estabelecimento de 
medidas de cessação permanente em zonas mais extensas e se aumentasse a selectividade das 
artes.  

7.2.1. Sistema generalizado de licenças 

A política de conservação dos recursos assenta num sistema generalizado de licenças. Todas as 
embarcações, independentemente das artes utilizadas, devem ser titulares de uma licença para 
poderem operar e, para determinados tipos de pescaria, é necessária uma autorização emitida 
pela Direcção de Pesca do Ministério da Agricultura. A Administração impôs, em 1989, uma 
moratória, e não foram concedidas novas licenças.  

7.2.2. Restrições temporárias  

As restrições temporárias constituíram-se como um instrumento tradicional de gestão na pesca 
italiana. É estabelecido um período de cessação por ano para os arrastos pelágicos e demersais. 
Este período de cessação tem uma duração que varia de ano para ano. 
 
Uma Circular Ministerial, datada de 7 de Outubro de 2004, estabeleceu um plano de redução do 
esforço de pesca, em particular para aquelas embarcações que utilizam redes de arrasto a menos 
de 6 milhas marítimas da costa. 
 
O arrasto está sujeito a uma interrupção durante o fim-de-semana, não estando no entanto 
actualmente em vigor qualquer restrição para os restantes segmentos da frota. 

7.2.3. Outras restrições impostas aos navios e artes de pesca 

Foi introduzido um limite de 10 TRB na dimensão dos navios que se dedicam à pesca de 
bivalves e do "Bianchetto" (juvenis de Sardina pilchardus). 

7.2.4. Quotas individuais 

Foram apenas estabelecidas restrições quantitativas na pesca em Itália para algumas espécies 
sedentárias (certos bivalves) e para algumas espécies altamente migratórias (atum rabilho). A 
pesca do atum encontra-se regulada pela Comissão Internacional para a Conservação dos 

Tunídeos do 
Atlântico 

(ICCAT), que 
estabelece quotas 
anuais de captura 

máximas 
permitidas para a 
frota italiana. 
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destinadas a eventuais compensações). Os navios que se dedicam à pesca do atum com palangre 
ou cerco devem estar registados na Direcção-Geral da Pesca e da Aquicultura. Os TAC para o 
palangre são determinados com base nos dois melhores anos dos quatro registados por cada 
navio no período 1995-98. A quota anual total para o cerco é dividida entre as embarcações de 
acordo com a aplicação de uma série de coeficientes.  

7.2.5. Pesca de juvenis (novellame) 

Existem instrumentos específicos para determinados tipos de pesca, como a dos juvenis de 
sardinha. É proibida a utilização de redes de arrasto, de cerco ou de redes similares a menos de 
três milhas marítimas da costa, à excepção dos casos em que seja aplicável uma isenção 
específica existente na legislação nacional. É o caso do "Bianchetto" (juvenis de Sardina 
pilchardus) e de caboz-transparente ("Rossetto", Aphia minuta mediterranea), que é considerada 
uma "pesca especial". Este tipo de pesca é praticado no Inverno durante cerca de 60 dias, em 
geral, entre 15 de Janeiro e 15 de Março. Trata-se de tipos de pesca tradicionais, que 
representam uma actividade importante para a pesca artesanal e que têm um elevado impacto 
socioeconómico a nível local. 
 
Foram estabelecidas mais de 20 áreas marinhas protegidas, distribuídas ao longo de toda a costa. 
Está prevista, por Decreto Ministerial de 20 de Junho de 2003, a criação de zonas de protecção 
biológica, com o objectivo de reduzir o esforço de pesca sobre os juvenis de espécies comerciais 
com significado económico, como a pesca. 

7.2.6. Pesca de bivalves 

Entre a década de 1980 e o início dos anos 90, registou-se um aumento da capacidade de pesca, 
que conduziu a uma situação de sobre-exploração dos recursos haliêuticos. 
 
A pesca de bivalves com dragas encontra-se regulada pelo Decreto Ministerial de 21 de Julho de 
1998, que estabelece um sistema de autogestão, baseado: 

• na transferência da responsabilidade da administração central para os armadores; 
• na reconstituição das populações de bivalves e no estabelecimento de uma relação viável 

entre o esforço de pesca e os recursos disponíveis.  
 
Com esta finalidade, foram constituídos comités de coordenação da gestão local em substituição 
do Comité Nacional de Gestão. Estes comités estão autorizados pela Administração central para 
determinar as quotas diárias de captura, o número de dias de pesca por semana, os horários de 
pesca, os períodos de cessação, os desembarques máximos, a rotação de zonas de pesca, as 
quotas de captura por espécie, as artes permitidas, os pontos de desembarque e as zonas de 
repovoamento. Foi ainda criado um comité interconsórcios que visa a melhoria da sua 
coordenação e a harmonização das capturas e dos fluxos comerciais entre os seus membros. A 
concessão de licenças foi congelada até 1 de Janeiro de 2009. 
 
Em síntese, estamos perante um processo de descentralização, que é acompanhado por um 
sistema de autogestão baseado na adjudicação de direitos de utilização do território. A 
implementação deste sistema conduziu a um aumento dos preços, uma redução dos custos de 
exploração e a uma gestão mais razoável dos recursos. 
 
Foram, de igual modo, aplicados dois planos "vongole", com uma dotação global de 63 milhões 
de euros. O primeiro deles incidia fundamentalmente sobre o repovoamento, enquanto o 
segundo contemplava o abandono definitivo da actividade, introduzindo também períodos de 
cessação técnica da actividade em 1997 e 1998. 
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7.2.7. Pesca desportiva 

A pesca desportiva não está regulamentada de forma homogénea no ordenamento jurídico 
italiano. Muito embora o Decreto Ministerial de 26 de Julho de 1995 estabeleça a necessidade 
de uma licença para a prática da pesca profissional, não existe qualquer disposição que exija 
uma licença para a pesca desportiva. A pesca desportiva está contemplada no contexto geral da 
pesca, fundamentalmente com base na Lei nº 963/1965. O seu artigo 7º estipula a distinção entre 
a pesca profissional, a científica e a desportiva.  
 
A pesca desportiva do atum rabilho obriga à inscrição num registo da Direcção-Geral da Pesca e 
da Aquicultura. Um total de 1826 pescadores desportivos apresentou pedidos para a atribuição 
de quotas de captura de atum rabilho. As capturas ficam limitadas, entre 1 de Maio e 30 de 
Setembro, a um exemplar por semana e embarcação. 
 
Não existem dados sobre o número de pescadores desportivos em alto mar, na medida em que, 
contrariamente aos de água doce, não necessitam licença. O CNR-IRPEM, com base nas 
informações facultadas pela Capitanerie di Porto, estima que haja um milhão e meio de 
pescadores desportivos que praticam esta actividade em embarcações. A este número deveria 
somar-se aqueles que pescam na costa ou que praticam pesca subaquática. Em virtude do 
carácter recreativo desta actividade, a maior parte das capturas é feita na Primavera, no Verão - 
quando se dá o pico da actividade - e no Outono. Trata-se de uma actividade que se concentra 
geograficamente nos centros turísticos próximos dos grandes centros urbanos (Lazio). 
 
É problemático o facto de a pesca desportiva entrar em concorrência com a pesca profissional no 
que diz respeito ao acesso aos recursos. Existe, ainda, um problema de ordem económica 
decorrente da introdução não declarada, no circuito comercial ou directamente em restaurantes, 
de produtos de preço elevado. 

8. PORTOS 

Distribuição regional dos portos de pesca 
  N° Portos % Portos Navios/Porto TRB/Porto kW/Puerto 

Abruzzo 11 4% 52 943 4.399
Calábria 35 11% 26 184 1.395
Campânia 37 12% 32 362 2.220
Emília-Romanha 10 3% 80 1.017 8.079
Friul-Venécia Júlia 8 3% 58 272 3.649
Lazio 13 4% 47 633 4.521
Ligúria 43 14% 13 92 837
Marcas 15 5% 62 1.311 6.659
Molise 1 0% 62 2.228 9.908
Púglia 29 9% 60 931 5.558
Sardenha 21 7% 69 675 4.795
Sicília 54 17% 63 1.182 5.329
Toscânia 27 9% 24 235 1.742
Veneto 9 3% 93 1.428 9.938
TOTAL 314 100% 45 640 3.758
Fonte: Elaboração própria com base no Registo comunitário da frota de pesca 

 
Os pontos de desembarque encontram-se ao longo da costa de forma muito dispersa. De um 
total de 800 pontos de desembarque, aproximadamente 75% são simples pontos de amarração, 
como refúgios naturais, praias e pequenos molhes utilizados pelas embarcações artesanais. 
Apenas 314 portos têm um papel administrativo. 
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A distribuição geográfica dos portos não é consentânea com a da frota, e possui características 
muito variáveis. Como revela o quadro anexo, os portos do norte do Adriático (à excepção dos 
portos de Friul-Venécia Júlia) recebem um maior número de navios, que, regra geral, possuem 
uma maior arqueação e potência, apesar de representarem unicamente 9% dos portos. Na Sicília 
concentram-se 17% dos portos, recebendo, tal como o Adriático, mais embarcações e de 
maiores dimensões do que a média nacional. Os portos de menores dimensões estão 
concentrados na Ligúria, na Toscânia, na Calábria e na Campânia. 
 
O principal porto de pesca no que diz respeito ao volume desembarcado é o de Mazara del Vallo 
(Sudoeste da Sicília), seguindo-se o de Ravena (Adriático Norte), o de Ancona (Adriático 
central), o de Bari (Adriático Sur), o de Palermo (Sudoeste do Tirreno) e o de Chioggia 
(Adriático Norte). 

 

9. UTILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

Aproximadamente 1,4 milhões de toneladas, incluindo as importações, de produtos de pesca são 
abastecidos anualmente ao mercado italiano. Em termos de importância, a Itália é o quinto 
maior mercado de importação. 
 

9.1. Comercialização  

 Ao longo dos 
últimos anos, os 
hábitos de compra 
sofreram alterações 
substanciais. Em 
primeiro lugar, 
algumas mudanças 
operadas na 

sociedade 
favorecem as 
grandes superfícies 
em detrimento dos 

estabelecimentos 
comerciais 

tradicionais. Esta 
tendência vê-se 

ainda reforçada pelo aumento progressivo do consumo de congelados, semiconservas, pratos 
preparados e produtos semi-acabados. 
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As grandes superfícies comercializam tanto produtos frescos como congelados, conservas ou 
produtos semi-acabados, além de outra série de produtos. Todavia, a pesca tradicional está 
praticamente limitada ao peixe fresco. Por conseguinte, existe uma tendência estrutural dirigida 
para a perda de relevância da pesca como canal privilegiado do consumo doméstico. Embora a 
pesca continue a conservar uma quota de mercado ligeiramente superior dos peixes marinhos, de 
moluscos e de crustáceos, as grandes superfícies atingem quase 70% do volume de peixe de 
água doce. O ritmo da transferência de quota de mercado da pesca para as grandes superfícies 
diminuiu, embora a tendência se mantenha. Todavia, a quota de mercado do comércio 
ambulante mantém-se estável. 
 
 

PE 397.238 26



A pesca em Itália 

9.2. Transformação  

A indústria de transformação de produtos da pesca tem um certo peso, mas a sua dimensão não é 
proporcional à dimensão da costa nem à sua população. A redução das capturas e da produção 
da aquicultura levaram à introdução de mudanças na indústria de transformação, que é cada vez 
mais dependente de matérias-primas importadas. 
 
A partir de 2006, os Estados-Membros são obrigados a enviar à Comissão dados relativos à 
indústria de transformação. Actualmente, as informações disponíveis relativas à Itália baseiam-
se nos recenseamentos que são efectuados de dez em dez anos. O último recenseamento data de 
2001. 
 
Nos últimos anos, as empresas italianas de transformação de produtos da pesca seguiram dois 
processos simultâneos, tanto em direcção à fragmentação como em direcção ao reforço de 
grupos de grandes dimensões, na sequência de processos de reestruturação e concentração. 
Foram assim criadas indústrias de grandes dimensões, frequentemente associadas a empresas do 
sector da distribuição, sociedades financeiras ou grupos alimentares multinacionais, que 
convivem com uma maioria de indústrias com uma dimensão cada vez mais reduzida. 
 
O número de trabalhadores é um reflexo inequívoco desta dualidade que caracteriza a estrutura 
do sector. 62% das indústrias têm menos de 10 empregados, e apenas 3% das indústrias 
emprega mais de 100 trabalhadores. Todavia, estes 3%, representados pelas empresas de maior 
dimensão, são responsáveis por 36% do emprego neste sector. 
 
As empresas de menor dimensão optam muitas vezes por produtos de alto valor acrescentado, 
enquanto as grandes indústrias baseiam a sua estratégia empresarial na importação com direitos 
aduaneiros reduzidos de produtos semitransformados ou de peixe congelado, chegando 
inclusivamente a constituir empresas de integração vertical. As grandes indústrias estão, graças 
à sua situação relativamente à distribuição, quer pelos seus vínculos empresariais quer pela sua 
dimensão, em posição de se adaptarem melhor e mais rapidamente às preferências dos 
consumidores. 
 
De acordo com o citado recenseamento de 2001, a indústria italiana de transformação de 
produtos da pesca gera 6640 postos de trabalho, com 16 trabalhadores por empresa, em média, 
enquanto em 1981 estas empresas empregavam 29 trabalhadores. Registou-se, desde o 
recenseamento de 1991, um ligeiro aumento do número de empresas, o emprego sofreu uma 
redução de 13%. 
 
Observa-se, no conjunto do sector, uma redução da dimensão média das empresas. Trata-se, no 
entanto, de um processo que tem maior peso nas empresas familiares e nas pequenas e médias 
empresas. Neste caso, as principais dificuldades sentidas são resultantes das matérias-primas, 
devido à sua disponibilidade, ao seu preço ou à sua conformidade com a legislação. As 
empresas de menor dimensão estão também confrontadas com outros problemas, como o 
aumento dos custos na ausência de uma reestruturação ou a pressão exercida pelas cadeias de 
distribuição. 
 
De todas as formas, as empresas artesanais desempenham um papel importante. O 
recenseamento de 1991 revelou que este segmento era representado por 89 empresas com 470 
trabalhadores, mas em 2001 existiam já 143 empresas com 761 trabalhadores. 
 
As estatísticas do ISTAT distinguem dois grupos de actividades na transformação dos produtos 
da pesca. O primeiro grupo é constituído por actividades relacionadas com a conservação de 
peixes, crustáceos e moluscos (congelados, enlatados, fumados, secos e salgados, em salmoura, 

PE 397.238 27



A pesca em Itália 

etc.) e o segundo grupo, por produtos à base de peixe, crustáceos e moluscos (pré-cozinhados, 
filetes, ovas, etc.). 
 
As actividades de conservação são levadas a efeito por empresas de maior dimensão, na sua 
maioria multinacionais, enquanto as actividades de elaboração são efectuadas por empresas 
tradicionais de menor dimensão. As actividades de conservação geram igualmente um maior 
número de empregos (5078) comparativamente às da elaboração (1562). Contudo, a evolução da 
geração de emprego desde o recenseamento de 1991 tem sido muito diferente. Nas actividades 
de conservação o emprego conheceu uma redução de 28%, nas de elaboração conheceu um 
aumento de 141%. Ou seja, em dez anos, a participação das actividades de conservação no 
emprego total do sector da transformação conheceu uma redução de 92% para 76%, enquanto a 
das empresas de elaboração aumentou de 8% para 24%. O número de empresas ligadas às 
actividades de conservação sofreu uma redução de 17%, enquanto as empresas de elaboração 
aumentaram 162%. 
 
Estas mudanças estruturais assumiram formas muito diversas de acordo com as diferentes 
regiões. No sul, registou-se a maior parte do aumento da actividade das empresas relacionadas 
com a elaboração (chegando a representar 40% desta actividade), enquanto a redução da 
actividade das empresas de conservação (-3% do número de empresas e +6% do emprego) foi 
muito menos intensa do que no norte.  
 
No sul predominam as actividades de conservação e, pese embora a redução de 10% que a sua 
actividade registou, a Sicília alberga o maior número de empresas (32%) e regista o maior 
número de empregos (27%). Mas as empresas na Sicília são de menor dimensão (14 
trabalhadores) do que na Lombardia (60). 
 
As empresas que se dedicam a actividades de elaboração concentram-se no Centro-Norte (31% 
das empresas em Emília-Romanha, na Toscânia e nas Marcas). Todavia, as empresas com maior 
dimensão encontram-se em Veneto (com uma média de 39 trabalhadores). 
 
As conservas desempenham um papel fundamental na transformação dos produtos da pesca, 
principalmente as conservas de atum, que representam aproximadamente 70% do volume da 
produção de enlatados, e aproximadamente 60% do seu valor. As anchovas em salmoura 
representam 9% do volume e 8% do valor, e as anchovas em óleo, 7% do volume e 9% do valor. 
 
No passado, o mercado italiano do atum em conserva era unicamente abastecido com a 
produção doméstica. Em 1992, o sector italiano da transformação do atum era o quarto a nível 
mundial, com 93 000 toneladas, depois dos Estados Unidos (273 800 toneladas), da Tailândia 
(243 600) e do Japão (98 100). O sector italiano perdeu competitividade face aos países em 
desenvolvimento, na sequência dos elevados preços do atum importado e do aumento dos custos 
de produção. As importações de atum em conserva aumentaram, e a produção de atum em 
conserva em Itália diminuiu 23% entre 1992 e 2002. Na sequência da aquisição por parte de 
grupos internacionais de grandes conserveiras italianas (Nostromo pela Calvo, Star pela Jealsa e 
Mareblu pela Heinz) uma parte considerável do fabrico de conservas foi transferida para outros 
países, embora estas empresas mantenham as suas marcas comerciais no mercado italiano. 
 
Actualmente, o sector italiano de conservas de atum está dependente da matéria-prima 
importada, tanto atum inteiro como em posta. As importações italianas aumentaram 130% em 
quantidade e 170% em valor, entre 1992 e 2003. O abastecimento de matérias-primas foi sujeito 
a uma mudança radical e rápida. As importações de atum congelado diminuíram 60% entre 1992 
e 2003 (com origem em Taiwan, na Espanha e na França) e do atum em posta duplicaram no 
mesmo período (com origem no Equador, na Colômbia, no Quénia e na Tailândia). Os 
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principais países de origem são a Espanha, para a Nostromo e a Star, a Costa do Marfim, para a 
Rio Maré, e as ilhas Seychelles, para a Mareblu. 
 
Se os direitos aduaneiros aplicáveis actualmente às conservas de atum (24%) fossem sujeitos a 
reduções adicionais no âmbito das negociações sobre os produtos não agrícolas no seio da 
OMC, a produção italiana correria sérios riscos. A produção dos países do sudeste asiático 
(principalmente da Tailândia e das Filipinas) tem fortes vantagens competitivas, tais como: 

• possibilidades de abastecimento devido à proximidade do Pacífico Oriental, 
• menores custos para as frotas de Taiwan e da Coreia, 
• vantagens logísticas e de transporte marítimo e 
• baixos custos de mão-de-obra para empresas que são já de grandes dimensões. 

 
Actualmente, a maior parte da produção italiana é representada por Rio Mare (Trinity – Bolton), 
em Cermenate e Milão; Palmera, na Sardenha, e Maruzella, em Marana Lagunare. A Itália 
desenvolveu produtos de alto valor acrescentado, como as preparações para as pastas e para o 
paté de atum. Algumas empresas de pequena dimensão continuam a fabricar produtos 
tradicionais, como postas de albacora em óleo em embalagem de vidro, barrigas de atum e atum 
rabilho do Atlântico em conserva. 
 
Existem outras produções importantes produções como: cerca de 12 000 toneladas de anchovas, 
2400 de amêijoas e 2000 toneladas de sardinhas em lata e cerca de 16 000 toneladas de 
conservas de outras espécies. 
 

10. COMÉRCIO EXTERNO 

Itália. Comércio externo dos produtos da pesca
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O défice da balança comercial dos produtos da pesca conhece um aumento ano após ano. O 
aumento do consumo per capita e a progressiva redução das capturas conduziram a um forte 
aumento das importações e a uma redução significativa das exportações. O défice comercial 
ultrapassa as 800 000 toneladas, num valor superior a 2 900 milhões de euros.  
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Preços médios no comércio externo de produtos da pesca (€/kg)
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A Itália importava produtos a um preço médio elevado e exportava produtos com valor inferior. 
Todavia, o preço das exportações aumentou mais rapidamente do que o das importações. Na 
sequência da crise dos preços da dourada e do robalo, observam-se, a partir de 2004, sinais de 
estabilização dos preços médios nos dois fluxos comerciais. Mais de 50% das importações de 
produtos da pesca são procedentes da UE, de Espanha (19%), da França (7%), da Dinamarca 
(7%), dos Países Baixos (6%) e da Grécia (5%). As importações provenientes de países terceiros 
são originárias, na sua maioria, do Chile, da Argentina, do Peru e do Equador. As importações 
de produtos transformados de cefalópodes e de peixe provenientes da Tailândia conheceram 
também um considerável aumento nos últimos anos. 
 
As importações de produtos da pesca têm a seguinte composição: moluscos (28%), 
transformados (23%), peixe congelado (17%), peixe fresco (14%) e crustáceos (9%). Os 
produtos da pesca destinados à alimentação animal ou a outros fins representam cerca de 10% 
do total das importações. As exportações destinam-se maioritariamente à Espanha (42%), à 
França (13%), à Alemanha (9%) e à Grécia (7%). 
 

11. INVESTIGAÇÃO 

A maior parte da investigação de base no domínio da pesca e da aquicultura é feita por vários 
institutos universitários. Outros institutos públicos como o Conselho Nacional de Investigação 
(CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche), o Instituto Central para a Investigação Científica e 
Tecnológica Aplicada ao Mar (ICRAM – Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e 
tecnologica Applicata al Mare) e a Agência para as Novas Tecnologias, a Energia e o Ambiente 
(ENEA – Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente) dedicam-se à investigação 
aplicada e procedem à recolha de dados. Os principais centros de investigação no domínio da 
pesca são os do CNR em Ancona, no Adriático, em Mazara del Vallo, e no Canal da Sicília. 
Algumas organizações de produtores também se dedicam à investigação aplicada. 
 
A informação económica e de mercado era recolhida e processada pelo ISTAT (Istituto 
Nazionale di Statistica), pelo ICRAM e pelo IREPA (Instituto para a Investigação Económica 
da Pesca e da Aquicultura – Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura). Em 
2002, foi lançado um programa para a recolha de dados nos termos dos Regulamentos (CE) 
nº 1543/2000 e nº 1639/2001 da UE, deixando os dados relativos a capturas e a preços médios, a 
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partir de 2005, de ser da competência do ISTAT para passarem a ser processados pelo IREPA. 
As principais fontes de financiamento estatal para os projectos de investigação no domínio da 
pesca e da aquicultura são o Ministério da Agricultura (Ministero por le Politiche Agricole) e o 
CNR. 
 
A partir de 1985, a investigação sobre os recursos demersais tem por base inquéritos anuais 
sobre os arrastões levados a cabo na ZEE italiana. Existem dois projectos: o GRUND, 
financiado pelo Ministério da Agricultura italiano, e o MEDITS, financiado pela UE desde 
1994. 
 
A investigação relativa a recursos biológicos marinhos é levada a efeito por vários organismos, 
tanto privados como públicos (CNR, SIBM, IREPA, UNIMAR, ICRAM). 
 
A Società Italiana di Biologia Marina (SIBM) estabelece um quadro de relações entre 
investigadores que trabalham no domínio dos recursos biológicos marinhos, através da 
organização de reuniões e seminários e da gestão de vários programas de investigação nacionais 
e internacionais. Publica ainda uma revista internacional no âmbito da investigação (Biologia 
Marina Mediterranea). 
 
O Plano Nacional para a Pesca e a Aquicultura prevê, para o período 2003-2006, linhas de 
financiamento da investigação sobre: recursos biológicos, tecnologia da pesca, aquicultura, 
salubridade e qualidade dos produtos da pesca e da aquicultura, economia da pesca e da 
aquicultura e sociologia da pesca e da aquicultura. 
 
Em conformidade com o plano trienal, em 2003, a Direcção da Pesca e da Aquicultura aprovou 
71 projectos de investigação: Recursos biológicos (43), aquicultura (19), salubridade e 
qualidade dos produtos da pesca e da aquicultura (9). Entre estes, e no âmbito da definição de 
um quadro viável da pesca, podem mencionar-se: 

• FISBOAT (projecto UE). Investigação operacional sobre a pesca. 
• Identificação de medidas de gestão em onze zonas de protecção biológica (zonas 

fechadas) no âmbito da pesca sustentável. 
• NURSERY. Identificação de espaços e períodos de reprodução ao longo da costa 

italiana. 
• BIRDMOD. Desenvolvimento de um modelo bioeconómico sobre a pesca demersal. 
• Desenvolvimento de uma perspectiva multidisciplinar para a criação de atum em 

cativeiro. 
 
Em cumprimento dos Regulamentos (CE) nº 1543/00 e nº 1639/01 e do Programa Nacional 
italiano, foram levadas a cabo as seguintes actividades: 
 
MÓDULO A. Avaliação de factores de produção: 

• Capacidade de pesca; 
• Esforço de pesca. 

 
MÓDULO B. Avaliação de capturas e desembarques (demersais, grandes e pequenos pelágicos, 
moluscos): 

• Capturas e desembarques; 
• Avaliação de devoluções; 
• Recolha de dados sobre a pesca recreativa do atum; 
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• Recolha de dados de capturas por unidade de esforço e/ou eficácia de segmentos 
específicos da frota; 

• Programas científicos de avaliação de unidades populacionais. MEDITS e GRUND; 
• Investigação sobre o atum e o espadarte, utilizando a marcação; 
• Mostra biológica das capturas: distribuição por idade e longitude. 

 
MÓDULO C. Avaliação da situação económica do sector: 

• Dados económicos por grupos de navios  
 
A Itália tem ainda uma participação muito activa nas actividades desenvolvidas pela FAO no 
âmbito dos projectos regionais AdriaMed e MedSudMed. 
 

12. ORGANIZAÇÃO DO SECTOR 

Em 2007, existiam na Itália 37 organizações de produtores do sector da pesca e da aquicultura, 
tendo-se observado um crescimento substancial a partir das 19 organizações de produtores 
existentes em 1993. É evidente um dinamismo no seio das organizações de produtores, através 
de encerramentos, mudança de denominação, criação de novas organizações, associações, etc. 
Por exemplo, desapareceram praticamente metade (9) das organizações de produtores existentes 
em 1993. 76% das existentes na actualidade (28) foram criadas depois de 2001. 
 
Existem 19 organizações de produtores que se dedicam à pesca local. Existem mais seis que 
concentram a sua actividade na pesca costeira, cinco na do atum rabilho, três na aquicultura e 
duas na apanha de bivalves. 
 
62% das organizações de produtores (23) desenvolvem a sua actividade no Adriático. Marcas é 
a região que tem mais organizações de produtores (sete), representando 21% do total. É seguida 
por Emília-Romanha, com seis organizações de produtores (16% do total). Em Lazio existem 
cinco organizações de produtores (14% do total), três das quais estão sediadas em Roma, numa 
tentativa de estar mais próximo dos centros administrativos. São associações de organizações de 
produtores (Associazione di Organizzazioni di Produttori FEDER OP.IT), de organizações de 
produtores para a pesca oceânica (Organizzazione di Produttori della Pesca Oceanica Italiana), 
ou de interprofissionais, como a Organizzazione Interprofessionale della Filiera Pesca e 
Acquacoltura in Itália (O.I. Filiera Ittica). Em Veneto existem cinco organizações de 
produtores (14% do total). A Púglia conta com quatro organizações de produtores (11% do 
total), enquanto na Sicília existem três, que representam 8% do total. Em Abruzzo e em Friul-
Venécia Júlia há duas organizações de produtores, e tanto a Campânia como a Molise contam 
apenas com uma. 
 
As três associações mais representativas do sector da pesca são a Lega Pesca, a Federcoopesca e 
a Associazione Generale Cooperative Italiane. Em conjunto, estas associam 1251 cooperativas e 
39 415 pescadores. As três associações estão representadas no Comité da Pesca da Direcção-
Geral da Pesca e da Aquicultura, e nas administrações a nível local. No domínio da aquicultura, 
é relevante a Associazione Piscicoltori Italiani (API). 
 
A ANCIT (Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare) é uma associação que 
agrupa 26 empresas que se dedicam ao fabrico de conservas de peixe. Estas empresas 
representam 95% da produção e das vendas de conservas de peixe. No âmbito da AIIPA 
(Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari), existe um grupo de 7 empresas que se 
dedicam à importação, transformação e comercialização de produtos da pesca congelados, e que 
são responsáveis por cerca de 80% das vendas deste tipo de produtos. 
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